Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
Afgelopen weekend waren we met onze sloep in Stavoren te vinden... niet om
te roeien, maar om te worden gesleept! De Seelandia heeft nu een FSN
nummer en bijbehorende sleepwaarden, we zijn nu echt klaar voor onze 1e
race!
Met sportieve groet,
Sloeproeien Zeeland

SLEPEN
Zondag 8 maart vertrokken we om 7:00 uur
met de sloep richting Stavoren. De laatste stap
op weg naar een klassementsloep! De
Seelandia staat vanaf nu officieel in het FSN
sloepenregister,
met
registratienummer
FSN271. Voor uitleg over het 'slepen', foto's en
een filmpje, lees verder >>

VECHTEN OP DE VECHT?
Onze allereerste race staat gepland voor 4
april; Vechten op de Vecht in Weesp. Echter
met de actuele ontwikkelingen met betrekking
tot Corona zou deze race wel eens (terecht)
afgelast kunnen gaan worden.... we wachten
vol spanning af. Lees verder >>

SPONSOR WORDEN?
Zonder steun van onze sponsors was
er geen Sloeproeien Zeeland! We
hebben nog plaats op de sloep en/of
een riem ;-) Ook sponsor worden? Klik
hier >>

NIEUWE TEAMLEDEN!
Afgelopen weken sloten Hans-Jan,
Marga
en
Mette
zich
aan
bij
Sloeproeien Zeeland. We hebben
inmiddels
5
sloeproeisters,
6
sloeproeiers en een stuur in onze
teams! We hebben nog plek voor
enkele roei(st)ers, dus als je zin hebt
om kennis te maken, klik hier >>

200 KM OP DE TELLER!
Ondanks de vele stormen afgelopen
maanden, en dus vele avonden en
zondagen dat we helaas niet konden
trainen, hebben we sinds 29 december
toch al bijna 200 trainingskilometers
gemaakt! Klik hier >>

SLOEPROEIERS GEZOCHT!
We hebben nog plek voor roeiers,
zowel dames als heren! Voor € 15,- per
maand kun je je 2x per week uitleven
op het Veerse Meer, ben je lid van een
gezellige club sloeproei(st)ers en kun
mee
naar
de
8-10
landelijke
wedstrijden. Interesse? Kom
dan
eventueel
een
paar
keer
mee
proefroeien, of schrijf direct in! Of ken
je iemand die wil gaan sloeproeien?
Stuur dan dit bericht door. Voor
verdere info lees verder >>

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sloeproeienzeeland.nl toe aan uw adresboek.

